
 

   HSEقوانین، مقررات و استاندارد هاي درس   :طرح درس

  

  بهداشت حرفه ايمهندسی  : گروه آموزشی                                                      بهداشت            دانشکده :

 يمقررات و استاندارد ها ن،یقوان نام و شماره درس:

HSE  
 HSEارشد کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی :          

  ..........کالس  محل برگزاري:                -روز و ساعت برگزاري: 

  نظري 2تعداد و نوع واحد (نظري/عملی) : 

   - دروس پیش نیاز:

، دکتر فرهاد حبیب اله دهقاندکتر نام مسوول درس: 

  فروهرمجد
  37923264 تلفن تماس:

  Email :ha_dehghan@hlth.mui.ac.irآدرس   گروه بهداشت حرفه اي آدرس دفتر :

 

  هدف کلی درس:٭

  و چگونگی اجرا و پیاده سازي انها  HSEمعمول   قوانین، مقررات و استاندارد هاي اشنایی با 

  

  اهداف اختصاصی درس:٭

 .HSE نظام در استانداردها جایگاهآشنایی با   -1

 HSE معمول استانداردهاي و مقرراتو  آشنایی با نقش   -2

  ایمنی استانداردهاي آشنایی با انواع -3

 اي حرفه بهداشت استانداردهاي آشنایی با انواع -4

 زیست محیطی  استانداردهاي آشنایی با انواع -5

 HSEآشنایی با انواع ممیزي هاي مرتبط با  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه درس عنوان آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس

 بررسی اطالعات اولیه فراگیران
  ، بیان انتظارات و تحوه تعامل معرفی سر فصل

  
 جلسه اول

  جلسه دوم HSE جایگاه  و نقش  استاندارد ها و قوانین در نظام  پرسش و پاسخ کالسی 

 جلسه سوم HSE جایگاه  و نقش  استاندارد ها و قوانین در نظام پرسش و پاسخ کالسی 

  جلسه چهارم  انواع استاندارد ها در بهداشت حرفه اي  پرسش و پاسخ کالسی 

 جلسه پنجم انواع استاندارد ها در بهداشت حرفه اي  پرسش و پاسخ کالسی 

 جلسه ششم انواع استاندارد ها در ایمنی    پرسش و پاسخ کالسی 

 جلسه هفتم  انواع استاندارد ها در ایمنی    پرسش و پاسخ کالسی 

  هشتمجلسه    انواع استاندارد ها در ایمنی    پرسش و پاسخ کالسی 

  جلسه نهم انواع استاندارد هاي زیست محیطی  

 جلسه  دهم انواع استاندارد هاي زیست محیطی پرسش و پاسخ کالسی 

استاندارد هاي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی   پرسش و پاسخ کالسی 

 مرتبط با نظام
 جلسه  یازدهم

جلسه  HSE مقررات ملی ساختمان  مرتبط با نظام پرسش و پاسخ کالسی 

 دوازدهم

جلسه  در سازمان      HSEممیزي و مستند سازي  پرسش و پاسخ کالسی 

 سیزدهم

جلسه     HSE انواع ممیزي و روش هاي ممیزي  پرسش و پاسخ کالسی 

  چهاردهم

جلسه    HSEانواع ممیزي و روش هاي ممیزي   پرسش و پاسخ کالسی 

  پانزدهم

جلسه   ارایه  فعالیت هاي کالسی دانشجویان     پرسش و پاسخ کالسی

  شانزدهم 

  جلسه هفدهم  ارایه  فعالیت هاي کالسی دانشجویان     پرسش و پاسخ کالسی

   سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:

* در هر جلسه حضور غیاب کالسی انجام خواهد شد و  با  تاخیر در حضور کالس و غیبت غیر موجه یا بیشتر       

  تعیین شده ، مطابق با مقررات اموزش برخورد خواهد شد.از حد 

  *  الزامی است در تمام طول کالس تلفن همراه دانشجویان خاموش باشد. 


